
ومن فوائدها: الرد على من قال: إن اإلنسان متطور من جنس آلخر، من قردة لآلدميني للبشر؛ وجدير بأن 

؛ أما حنن فنقول: إن أصلنا آدم عليه الصالة انسمي هذا القائل قردا؛ ألنه رضي لنفسه أن يكون أصله قرد

ومن فوائد هذه اآلية الكرمية:  . وأنه جنس مستقل بنفسه ال متطور ،والسالم الذي خلقه اهللا بيده من تراب

إثبات امسني من أمساء اهللا ومها: السميع والعليم؛ فالسميع يتعلق باألصوات؛ والعليم يتعلق بكل شيء، 

واألعيان، بكل شيء؛ وقد مر علينا أن أمساء اهللا سبحانه وتعاىل تتضمن أو يتضمن  ،واألحوال ،باألصوات

ان ا ثالثة أشياء إن كانت متعدية وشيئني إن كانت الزمة؛ إن كانت متعدية يتضمن اإلميان ا ثالثة اإلمي

أشياء؛ أوال إثباا امسا من أمساء اهللا، يعين أن تثبت أا اسم من أمساء اهللا، ال تنكرها؛ الثاين؛ إثبات ما تضمنته 

الث: إثبات احلكم الناتج عن هذه الصفة؛ كم هذه يا من صفة، أو استلزمته، ما تضمنته أو استلزمته؛ والث

سامي؟ ثالث؛ ما هي؟ إثبات اسم اهللا؛ إثبات هذا االسم على أنه اسم من أمساء اهللا؛ وإثبات احلكم؛ ال؛ إثبات 

 الصفة املستلزمة أو؛ إثبات ما تضمنه أو استلزمه من الصفة؛ إثبات احلكم؛ طيب حنن قلنا الكالم املتعدي .

ل: ما تضمنه أو استلزمه هل هناك فرق بني التضمن واالستلزام ؟ نعم، التضمن جزء مما دل عليه االسم طيب نقو 

بلفظه هذا التضمن، جزء مما دل عليه بلفظه؛ فمثال اسم اخلالق يتضمن الداللة على ذات اهللا عزوجل، والداللة 

ألنه ال خلق إال بعلم وقدرة؛ فاملهم أنه  ، ويتضمن العلم والقدرة على وجه االلتزام؛على صفة اخللق هذا تضمن

ال يتم لك االسم إال بإثبات هذه األشياء الثالثة؛ أوال إثبات اسم من أمساء اهللا؛ والثاين: إثبات ما تضمنه أو 

استلزمه من صفة؛ والثالث: احلكم املرتتب؛ فمثال االسم اخلالق؛ والصفة املتضمنة اخللق؛ واملستلزمة العلم 

ألثر أو احلكم أنه خيلق؛ فهو خالق خبلق؛ الرمحان اسم؛ تضمنه للرمحة صفة؛ يرحم حكم أو أثر؛ أما والقدرة؛ وا

إذا كان الزما فإنه ال يتم اإلميان به إال بإثبات اسم من أمساء اهللا، وإثبات ما تضمنه من صفة؛ فاحلي مثال ال 

الصفة وهي احلياة؛ هذه هي القاعدة يف إثبات يتعدى لغري اهللا نثبته امسا من أمساء اهللا، ونثبت ما تضمنه من 

أمساء اهللا وصفاته؛ إذا طبقنا هذه القاعدة على امسني املوجودين معنا؛ فالسميع يتضمن اإلميان به على أنه اسم 

  من أمساء اهللا؛ واإلميان بالصفة اليت تدل عليها وهي السمع؛ واألثر أو احلكم أنه يسمع؛ وكذلك نقول يف عليم .

يعين اذكر إذ قالت؛ وهذا الرتكيب موجود يف القرآن كثريا، موجود  )) إذ قالت امرأة عمران ((ل اهللا تعاىل: مث قا

يف القرآن كثريا؛ وإمنا حذف العامل لداللة السياق عليه؛ وتلك قاعدة مشهورة عند النحويني أشار إليها ابن 

  مالك فقال:

  ن عندكما جائز كما       تقول زيد بعد موحذف  ما يعلم                             



فهنا العامل احملذوف معلوم بالسياق؛ اذكر إذ قالت، يعين اذكر هذه احلال اليت صدر فيها هذا القول من امرأة 

 إذ قالت امرأة ((من امرأة عمران؟ هي أم مرمي يعين جدة عيسى بن مرمي؛  )) إذ قالت امرأة عمران ((عمران 

)) منادى حذفت منه ياء النداء وأصله  رب (( )) ت لك ما في بطني محررا فتقبل منيعمران رب إني نذر 

لكثرة استعماله؛ وحذف منه ضمري املتكلم الياء يا رب؛ ولكن حتذف ياء النداء يف مثل هذا الرتكيب اختصارا 

مبعىن  )) نذرت )) (( رب إني نذرت لك ما في بطني محررا : (وأصلها: ريب إين، حذفت ختفيفا ؛ وقوهلا

التزمت أن يكون ما يف بطين حمررا من خدمته وتقيده ا ليكون خادما للمسجد، املسجد األقصى؛ وكان من 

عادم أن يفعلوا ذلك أي أن اإلنسان منهم ينذر ولده ليكون قائما خبدمة املسجد األقصى تعظيما له؛ فتقول: 

اسم موصول يفيد العموم؛ فيشمل ما  )) ما في بطني ((وقوهلا:  )) رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ((

فإذا قال قائل: كيف تقول إنه يشمل ما لو وضعت اثنني وهي  . لو وضعت واحدا أو اثنني، وذكرا أو أنثى

فاجلواب: أن األمساء املوصولة  وحمررا واحد ؟ ومل تقل: حمررين ؟ )) إني نذرت لك ما في بطني محررا ((تقول: 

اليت تصلح للمفرد وغريه جيوز فيها مراعاة لفظها باإلفراد، ومراعاة لفظها باإلفراد إن كان مرادا ا املشرتكة أي 

مفرد والتثنية إن كان مرادا ا املثىن، واجلمع إن كان املراد ا اجلمع مذكرا كان أو مؤنثا؛ وعليه فال مينع أن يكون 

أن يكون شامال ملا تضعه ولو كان أكثر من واحد؛ ألنه أفرد باعتبار أيش؟ باعتبار اللفظ؛  محررا )) ((قوهلا: 

ومن يؤمن باهللا ويعمل  ((وكذلك من الشرطية جيوز فيها مراعاة اللفظ ومراعاة املعىن؛ أمل تروا إىل قول اهللا تعاىل: 

 جنات تجري من تحتها األنهار ويدخله (( باعتبار أيش؟ اإلفراد هنا باعتبار اللفظ )) صالحا يكفر عنه سيئاته

 ؛باعتبار اللفظ )) أحسن اهللا له رزقا قد ((باعتبار املعىن؛  )) خالدين فيها أبدا ((ذكره باعتبار اللفظ  ))

 ((عام يشمل كل ما يف بطنها من ذكور أو إناث، واحد أو متعدد؛  )) إني نذرت لك ما في بطني ((تقول: 

يعين تقبل مين هذا التقرب  )) مني فتقبل ((؛  من أيش؟ من قيد خدميت إىل خدمة املسجد األقصى )) محررا

هذه اجلملة استئنافية  )) إنك أنت السميع العليم (( ؛ إليك بنذر هذا احلمل الذي نذرته ليقوم خبدمة بيتك

نا مسع اإلدراك ومسع اإلجابة؛ يعين للتعليل يعين أين سألتك أن تتقبل مين ألنك السميع العليم؛ السميع تشمل ه

أنك تسمع دعائي وتستجيبه؛ وقد مر علينا أن السميع من أمساء اهللا يتضمن السمع اإلدراك ومسع اإلجابة؛ وأن 

 )) سميع الدعاء ((السميع تأيت مبعىن استجابة كما يف قول املصلى: (مسع اهللا ملن محده) أس استجاب؛ فهنا 

إلجابة ؟ يشمل األمرين، يشمل األمرين؛ لكن فائدة الداعي مباذا؟ باالستجابة؛ وقوهلا: أيهما أنسب اإلدراك أو ا

مبا يكون صاحلا، وبكل شيء؛  )) العليم ((يعين السامع لدعائي املستجيب له؛  )) إنك أنت السميع العليم ((

لكن ذكر العلم هنا ألن اإلنسان قد يسأل الشيء وليس من صاحله حصوله فيسند األمر إىل علم اهللا عزوجل؛ 



ومن املعلوم أن الداعي إذا دعى فإنه حيصل له واحد من أمور ثالثة؛ إما أن يستجيب اهللا له الدعاء؛ وإما أن 

ثل ما دعا به؛ وإما أن يصرف عنه من السوء ما أعظم؛ هذا باإلضافة إىل أن يدخر له ذلك يوم القيمة، فيعطيه م

))  فلما وضعتها ((  فلما وضعتها ؟ )) إنك أنت السميع العليم ((الدعاء نفسه عبادة يثاب عليه اإلنسان؛ 

ء على أنه ذكر؛ ا وكان قد نذرته حمررا بناومل يقل: مراعاة أليش؟ مراعاة للمعىن؛ ألا وضعت أنثى؛ فلما وضعته

)) وهذا اعتذار منها إىل اهللا أا وضعتها أنثى  قالت رب إني وضعتها أنثى (( ملا وضعتها اعتذرت إىل را

واهللا أعلم بما  ((قال:  ؛  وجل من هذا النذر فكأا تعتذر من اهللا عز واألنثى ليس من العادة أن ختدم املسجد

رب  ((؛ ونفسرها على الوجهني؛ أما قوهلا:  قراءة سبعية )) وضعتواهللا أعلم بما  (()) ويف قراءة:  وضعت

)) فقد علمتم أن الغرض من هذه اجلملة أيش؟ االعتذار ال إخبار اهللا مبا وضعت ألنه عامل  إني وضعتها أنثى

 عزوجل؛ هو الذي خلقها وهو الذي وضعت بإذنه وأمره؛ فاألمر ال خيفى عليه؛ لكن ذكرا اعتذارا؛ وعلى هذا

 )) أعلم بما وضعت واهللا ((تكون اجلملة من باب ا؛ نعم  )) واهللا أعلم بما وضعت ((فنقول على قراءة: 

رب إني وضعتها أنثى تكون اجلملة من باب االحرتاس حىت ال يظن ا أا تعتقد أن اهللا مل يعلم  فقالت: (( 

أؤمن بأنه عامل مبا وضعت هذا على قراءة  فلست أخرب اهللا بأمر خيفى عنه؛ بل أنين )) واهللا أعلم بما وضعت

فالكالم من اهللا؛ وفيه دفاع عن هذه املرأة بأن  )) واهللا أعلم بما وضعت ((ضم التاء؛ أما على قراءة السكون 

واهللا  (()) إخبارا منها هللا؛ ألنه سبحانه وتعاىل زكاها بقوله:  إني وضعتها أنثى : ((اهللا تعاىل يعلم أا مل تقل

ال يعين  )) وضعتها أنثى رب إني (()) هذا من وجه؛ من وجه آخر ليبني عزوجل أن قوهلا:  بما وضعتأعلم 

 )) أعلم بما وضعت واهللا (())  رب إني وضعتها أنثى ((أن اهللا ال يعلم مبا وضعت بل هو عامل وإن قالت: 

وأعلم اسم تفضيل يدل على أن املفضل زائد على املفضل عليه يف هذا الوصف؛ كما لو قلت: فالن أكرم من 

فالن معناه أن هذا املفضل وهو فالن زائد يف الكرم على املفضل عليه؛ فأعلم هنا يعين أعلم من كل أحد مبا 

م ضعف قول من قال: إن اسم التفضيل هنا وضعت؛ ففيه إثبات العلم هللا عزوجل مع الزيادة؛ وذا التقرير نعل

أي واهللا عامل مبا وضعت؛ فإن هذا القول  )) واهللا أعلم بما وضعت ((مبعىن اسم الفاعل، وأن معىن قوله: 

، قصور يف تفسري كالم اهللا؛ ألن إثبات العلم بال تفضيل أنقص من إثبات العلم مع التفضيل، أليس  الشك قصور

ن عامل ال مينع أن يكون غريه مساويا له يف العلم؛ لكن إذا قلت: فالن أعلم من كذلك؟ ألنك إذا قلت: فال

فالن صار فاضال غريه بالعلم وغريه مفضول؛ وال أعلم سبحان اهللا كيف يفر بعض العلماء من إثبات املفاضلة 

ضي املشاركة هو بني اهللا سبحانه وتعاىل وبني خلقه مع أن املفاضلة ال تدل على أي نقص؛ بل اللفظ الذي يقت

الذي قد حيتمل النقص واملماثلة؛ لكن اللفظ الدال على املفاضلة ليس فيه نقص بوجه من الوجوه؛ فاهللا أعلم من  



فيه حبث وهو أن ما اسم  )) (( واهللا أعلم بما وضعتوقوله:  كل أحد سواء كان هذا العلم مقيدا أو مطلقا .

))؛  بما وضعت ((أو  )) واهللا أعلم بما وضعت ((فأين العائد ؟  موصول، واسم املوصول حيتاج إىل عائد

طيب السؤال مرة ثانية: إىل أين ذهبت يف  ؟ يعين العائد حمذوف، ضمري مفعول به حمذوف، ما وضعته أو مبا 

أو ؛ هل هذا من كالمها )) ليس الذكر كاألنثى وليس الذكر كاألنثى ((قال اهللا تعاىل:  . وضعته على القراءتني

)) فالظاهر أنه من كالم اهللا أن كونه من كالم اهللا   واهللا أعلم بما وضعت ((من كالم اهللا؟ أما على قراءة: 

)) فإن   واهللا أعلم بما وضعت (()) من كالم اهللا؛ وأما على قراءة:  أعلم بما وضعت (( واهللاأرجح؛ ألن قوله: 

رب إني وضعتها أنثى واهللا أعلم بما وضعت وليس  ((كونه من كالمها أرجح لئال تتشتت اجلمل ولنقرأ اآلية: 

))  واهللا أعلم بما وضعت ((تكون اآلن متسقة متناسقة؛ لكن إذا جعلنا  )) مريم الذكر كاألنثى وإني سميتها

)) ومن مث  واهللا أعلم بما وضعت ((متسقا مع قوله:  )) (( وليس الذكر كاألنثىمن كالم اهللا صار قوله: 

اختلف العلماء هل هذه اجلملة من كالم اهللا أو من كالم مرمي؛ وحنن نقول: االحتمال موجود، يعين احتمال 

 ((يرتجح أنه من كالم من؟ مرمي؛ وعلى قراءة:  )) بما وضعتاألمرين موجود بك ل حال؛ لكن على قراءة: 

ح أنه من كالم اهللا؛ على كل حال يف هذه اجلملة بيان أن الذكر ال مياثل األنثى وكأن )) يرتج مما وضعت

اإلنسان حيدث نفسه ويقول: إن مقتضى احلال أن تكون العبارة: وليس األنثى كالذكر؛ ألن العادة أن األدىن هو 

)) وهلذا  الذكر كاألنثى وليس : ((الذي يشبه باألعلى؛ فهنا: ليس األنثى كالذكر، أقرب إىل بادئ الرأي من

ادعى بعض العلماء أن يف التشبيه قلبا، أن يف التشبيه قلبا؛ والتشبيه املقلوب أسلوب من أساليب اللغة العربية، 

يف التشبيه  أسلوب من أساليب اللغة العربية والسيما عند الشعراء يف العصور الوسطى حىت إن بعضهن يبالغ

  املقلوب حىت يقول: 

  غرته     وجه الخليفة حين يمتدح وبدا الصباح كأن                         

الصباح الذي ميأل األفق ويضيء الدنيا كأن غرته، بياضه وجه اخلليفة إذا امتدح؛ ويش اخلليفة ؟ الواجب؛ طيب 

تشبيه على هذه من املبالغة الكريهة يف الواقع؛ املهم أن بعضهم قال: إنه على تشبيه املقلوب؛ وبعضهم قال: إنه 

أصله ووضعه؛ فليس الذكر كاألنثى؛ وشرف الذكر على األنثى يعرف من أدلة أخرى ومن قرائن أخرى؛ ولكن 

ليس الذكر يف خدمته لبيت املقدس كاألنثى؛ أرفع وإال أدىن ؟ أرفع؛ وسيأيت إن شاء اهللا بقية البحث يف الدرس 

   القادم .

  



  هل مرمي أخت موسى بن عمران ؟ السائل :

؛ وقد أورد هذا على الرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ كيف يف عمران، مرمي ابنت  بينهما أزمنة متطاولة يخ :الش

فقال: إمنا كانوا  )) أخت هارون ((طيب اصرب اصرب؛ يف قوله:  )) أخت هارون : ((عمران وهارون؛ ال يف قوله

 ((امرأة مرمي بنت عمران؛ ال ميكن أن تكون أختا ملوسى بن عمران؛ ألن الرسول يقول: هارون  يسمون بأنبياء .

؛ أخت هارون غري  و موسى بن عمران ؛ إم كانوا يسمون بأمسائهم يعين وبينهم أزمنة كثرية )) يا أخت هارون

   ، غري أخت موسى . أخت موسى

  بطنها ؟ شيخ ما هو سبب نذر امرأة عمران ما يف السائل :

   ، رغبة منهم يف خدمة املسجد . أبدا الشيخ :

  هل تفضيل بين إسرائيل على العاملني مطلق ؟ السائل :

؟ أحيانا العام خيصصه القرينة احلال أو قرينة املقال؛ يعين قد تكون قرينة حالية أو  أيه حنن استشكلنا هذا الشيخ :

لفظية؛ كان لفظية فهو قرينة مقال، وإن كانت حالية فهي قرينة احلال؛ اهللا ذكر أنه فضل بين إسرائيل على 

اخترناهم على علم على ولقد  ((العاملني ومعلوم أن أمة حممد أفضل منهم، قال اهللا تعاىل يف بين إسرائيل: 

   فاملراد على عاملي زمام . العالمين ))

 فلما وضعتها قالت إني وضعتها أنثى واهللا أعلم بما وضعت وليس الذكر ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. 

كاألنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها 

حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت  نباتا

هو من عند اهللا إن اهللا يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية 

 يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة طيبة إنك سميع الدعاء فنادته المالئكة وهو قائم يصلي في المحراب أن اهللا

يعين ليس مساويا لألنثى وإذا ))  وليس الذكر كاألنثى ((  . )) ونبيا من الصالحين من اهللا وسيدا وحصورا

؛ ألن التساوي يكون بني الشيئني؛ فإذا انتفت املساواة يف لذكرلانتفت مساواة الذكر لألنثى انتفت مساواة األنثى 

يف اآلخر؛ فال سواء بني الذكر واألنثى؛ بل لكل واحد منهما ميزاته وخصائصه؛ أحدمها لزم أن تكون منتفية 

األنثى تفوق الرجل يف شيء والرجل يفوق األنثى يف شيء؛ لكن الغالب أن الصاحل خلدمة املساجد هو الرجل 

ا خترج منه ما ألنه أقوى وأذكى وأعقل وأدون يف العمل؛ األنثى إذا حاضت مثال ما تستطيع أن ختدم املسجد أل



جتلس؛ هذا إن كانت شريعتهم كشريعتنا؛ وأيضا األنثى ال تتحمل من األعمال ما هو مشق؛ بل هي أضعف من 

الرجل وإن كان قد يكون عندها من اجللد و الصرب أكثر من مما عند الرجل يف معاناة األشخاص ال يف معاناة 

وليس الذكر كاألنثى  ((ن الرجل كما هو معروف؛ قال: املصائب؛ فإن املرأة يف معاناة املصائب أدىن بكثري م

وهذا االسم إما أن يكون مشهورا عندهم  )) إني سميتها مريم (()) تقوهلا من؟ تقول أمها  وإني سميتها مريم

أو أا اختارت بأمر يريده اهللا عزوجل؛ على كل حال ال أستطيع أن أعلل ملاذا اختارت هذا االسم؛ ألن هذه 

أعيذ أي أستجري  )) وإني أعيذها بك ((قضية عني واهللا أعلم ما هو السبب أا اختارت هذا االسم؛ قالت: 

عناها االستجارة، االستعارة االستجارة من أمر مكروه؛ وهلذا نستعيذ باهللا من الشيطان بك هلا؛ ألن االستعارة م

الرجيم، ونستعيذ باهللا من عذاب جهنم وعذاب القرب، وفتنة احمليا واملمات وفتنة املسيح الدجال؛ قالوا أي أهل 

  وأنشدوا على ذلك قول الشاعر: اللغة: العياذ من املكروه واللياذ يف رجاء احملبوب، اللياذ يف رجاء احملبوب

أحاذره                                               مما   به  ألوذ  أؤمله      ومن  فيما به   يا من ألوذ                        

  وال يهيضون عظما أنت جابره ال يجبر الناس أنت كاسره                            

 أعيذها ((هو خياطب ملكا من امللوك وهذا الوصف ال يليق إال باهللا عزوجل؛ لكن الشعراء يتبعهم الغاوون؛ إذا 

يعين أستجري بك ال من الشيطان الرجيم؛ والشيطان اهو أبو اجلن كما قال  )) بك وذريتها من الشيطان الرجيم

أو من شاط  وهنا نقول: شيطان من شطن )) عدوأفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم  اهللا تعاىل: ((

؟ قوالن؛ فمنهم من قال: إنه من شطن أي بعد؛ ومنهم من قال: من الشاط أي غضب؛ بأن طبيعة الشيطان 

الغضب والسرعة وعدم التأين وهو أيضا قد بعد من رمحة اهللا؛ ولكن الظاهر أنه من شطن وأن النون أصلية 

مبعىن املرجوم، وأصل الرجم القذف  )) الرجيم (( الشيطان الرجيم )) ((: ولذلك ال مينع من الصرف؛ وقوله

باحلجارة؛ ومنه رجم الزاين؛ وعلى هذا فيكون يف الكالم استعارة أي أننا استعرنا الرجم باحلجارة الدال على إبعاد 

املرجوم للمبعد املطرود؛ فالرجيم هنا فعيل مبعىن مفعول أي مطرود مبعد عن رمحة اهللا عزوجل؛ ومن العلماء من 

يأيت مبعىن الطرد حقيقة ال استعارة؛ وعلى كل حال فإذا اتضح املعىن فسواء كان الرجم استعارة أو  قال: إن الرجم 

ألن الشيطان الرجيم مبعد  وإمنا استعاذت هلا من الشيطان الرجيم )) من الشيطان الرجيم ((كان أصليا حقيقة؛ 

سيما بنو آدم؛ ألن بين آدم أعداء للشيطان؛ عن رمحة اهللا؛ واملبعد عن رمحة يريد أن يبعد كل إنسان عن الرمحة ال

))  إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ((قال اهللا تعاىل: 

فهو عدو والعدو ال يريد من عدوه إال ما فيه هالكه؛ وهلذا استعاذت بربه عزوجل هلذه األنثى من الشيطان 



وإني  (())؛ يقول:  ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا ((ا؛ قال اهللا تعاىل: الرجيم لئال يغويها ويذهل

)) مل يكن هلا ذرية إال واحدة؛ من؟ عيسى بن مرمي؛ وهل لعيسى ذرية  بك وذريتها من الشيطان الرجيم أعيذها

بناء على أي شيء؟ بناء  وذريتها )) ((؟ اهللا أعلم قد يكون له ذرية وقد ال يكون؛ لكن مهما كان هي قالت: 

على األصل والغالب؛ األصل والغالب أن األنثى تتزوج ويكون هلا ذرية؛ ولكن اهللا سبحانه وتعاىل أراد ذه املرأة 

قال أهل اللغة مبعىن قبل؛ وهلذا قال  )) تقبل فتقبلها ربها بقبول حسن )) (( : ((قال اهللا تعاىل  شيئا آخر .

ومل يقل: بتقبل؛ واملصدر املوافق لتقبلها تقبل؛ أما قبول فهو يف هذا  )) فتقبلها بقبول ((قبول ومل يقل تقبل؛ 

ومل يقل: إنباتا؛ لكن هل تقبل  )) واهللا أنبتكم من األرض نباتا ((املوضع اسم مصدر وليس مبصدر كقوله: 

؛ قول: إن تقبل مبعىن قبل  وقبل مبعىن واحد؟ أو أن يف تقبل شدة العناية ومبالغة ؟ قوالن، وما أكثر القولني

كتعجب مبعىن عجب وتربأ مبعىن برئ؛ تقول تربأ من فالن مبعىن برئ منه؛ وقول الثاين: أن تقبل أبلغ من قبل، 

أبلغ وعللوا ذلك بعلة الغالبية وهي أن الغالب أن زيادة املبىن تدل على زيادة املعىن؛ كيف زيادة املبىن تدل على 

طابقني صار أكثر من الطابق الواحد ؟ نعم هو صحيح، الطابق الواحد  علت البيتزيادة املعىن؟ يعين إذا ج

يفصح مائة نفر مثال؛ الطابقني؟ مائتني؛ لكن هم ال يريدون هذا، يريدون أن زيادة بنية الكلمة تدل على زيادة 

نمل ومنلة وشجر معناها؛ وهذا كما مر علينا كثريا ليس مطرا بل هذا هو الغالب وقد يكون األمر بالعكس؛ ك

رب مبعىن اخلالق  )) تقبلها ربها ((وشجرة وبقر وبقرة؛ أيهن أكثر؟ الزائدة وإال ناقص ؟ الناقص أكثر؛ طيب 

املالك املدبر، هذا رب بنسبة هللا عزوجل، إذا أضيفت الربوبية إىل اهللا عزوجل فهذا معناه أنه اخلالق فال خالق 

 مدبر غريه؛ وهذا النفي باعتبار اإلطالق؛ فال خالق على سبيل اإلطالق غريه، املالك فال مالك غريه، املدبر فال

إال اهللا؛ وإذا أضيف اخللق إىل غريه فإمنا هو باعتبار التغيري والتصيري ال باعتبار األصل؛ فخلق الباب من خشبة 

هللا عزوجل وال ليس أصليا؛ بل هو تغيري وتصيري صري اخلشبة بابا فخلقه؛ لكن أصل هذه اخلشبة من خلقها؟ ا

يستطيع أحد من اخللق أن خيلق خشبة واحدة وال غصن شجرة؛ واملالك على اإلطالق وإضافة امللك إىل اهللا 

)) فأضاف اهللا امللك إىل  إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ((إضافة جزئية وإال فقد قال اهللا تعاىل: 

)) فأضافه اهللا أيضا إىل اإلنسان؛ لكن هذا مقيد غاية التقييد؛  أو ما ملكتم مفاتحه ((اإلنسان؛ وقال تعاىل: 

طيب املدبر كذلك؛ التدبري على اإلطالق هو هللا عزوجل؛ أما اإلنسان فإنه وإن أضيف إىل التدبري فهو تدبري 

عامة  ربوبية اهللا نوعان: . خاص حمصور؛ على كل حال الرب املضاف إىل اهللا أيش معناه ؟ اخلالق املالك املدبر

))  ربها (() وهنا وهارون ) رب موسى ((هذه عامة؛ خاصة  )) رب السموات واألرض وما فيهن ((وخاصة؛ 

من العامة وإال خاصة ؟ اخلاصة؛ واعلم أن كل خاص من الربوبية واملعية والسمع والبصر وما أشبه ذلك ممن قال 



 عكس؛ أنتم معنا ؟ اخلاص يتضمن العام وال من العلماء إنه ينقسم إىل عام وخاص أن اخلاص يتضمن العام وال

، وكل من كان اهللا معه على وجه العموموجه عكس؛ فكل من كان ربه على وجه اخلصوص فهو ربه على 

اخلصوص فهو معه على وجه العموم، وكل من مسع اهللا على وجه اخلصوص فقد مسعه على وجه العموم وهلم 

والقبول من اهللا  )) بقبول حسن ((عزوجل تقبلها هذا القبول حسن  جرا؛ وهنا أضاف الربوبية إىل مرمي ألنه

حسن أنه سبحانه وتعاىل يسرها لليسر وسهل أمرها وجعلها من خرية نساء العاملني حىت أحلقها بالرجال يف 

وتأمل أن اهللا  )) فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صالحها فقال: ((

ومل يقل: من القانتات؛ ألنه كما جاء يف احلديث كمل من الرجال كثري ومل يكن من  )) من القانتين ((قال: 

النساء إال عدد قليل ال تتجاوز أصابع اليد الواحدة؛ طيب إذا نقول: إن هذا القبول هو ما حصل هلا من الرفعة 

 وأنبتها نباتا حسنا (( .اهللا عليها من نعمه  نة وغري ذلك مما أفاضعند اهللا عزوجل وتيسري األمور والذكرى احلس

أنتبها نباتا  (()) قد يعود إىل املعىن وقد يعود إىل احلس؛ قد يعود إىل املعىن فيكون  أنبتها نباتا حسنا (()) هذا 

باعتبار اجلسم  )) حسنا أنبتها نباتا ((يعين يف كمال اآلداب والعفة احلشمة وغري ذلك؛ وقد يكون  )) حسنا

يعين مبعىن أنه مناها تنمية جيدة مل يتعثر فيها جسمها حىت إن بعضهم ولعلها من اإلسرائيليات قال: (إا تنموا 

فاهللا أعلم ـ إمنا يكفي من ذلك أا نباتا حسنا، لو مل يكن من ذلك إال أنه  عام ما ينموا غريها يف عامني )اليف 

تعبة لكان هذا كافيا؛ املهم أن اهللا سبحانه وتعاىل تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا سلمها من األمراض املؤملة امل

)) هذا أيضا من التيسري، أن اهللا يسر هلا من يكفلها من الرسل؛ والشك  وكفلها زكريا (( حسنا معنويا وحسيا .

امته؛ وإذا كان عند فاسق  أن اإلنسان إذا كان عند كافل مستقيم صاحل كان هذا من أسباب أيش؟ صالحه واستق

 ((كان بالعكس؛ وهلذا قال العلماء: ال يرتك احملضون، الطفل احملضون بيد شخص ال يصونه وال حيسنه؛ قوله: 

ناصبة ملفعولني؛ أحدمها: هاء،  )) كفل ((هذه القراءة املعروفة  اليت يف املصحف؛ وتكون  )) وكفلها زكريا`

ات كان وإال من أخوات كسا ؟ كسا؛ ما الذي أعلم أا من أخوات كسا ؟ والثاين: زكريا؛ وهذا الفعل من أخو 

وخربا  أبا مفعولني ال يصح أن يكون مبتدطيب ولكن هذا ليس أصلهما املبتداء واخلرب؛ فإذا وجدت فعال ناص

كفلها  ((؛ وفيه قراءة:  فاعلم أنه من باب كسا؛ وهنا لو قلت: هي زكريا، يستقيم املعىن وإال ال؟ ال يستقيم

 وكفلها زكريا (()) والفرق بينهما: أن القراءة األوىل بألف مقصورة والثانية بألف ممدودة ؛ فيها قراءة ثالثة:  زكرياء

؛ لكن الفرق بني  )) على انه فاعل أيضا وكلفها زكرياء ((؛ يف قراءة رابعة:  على أن زكريا فاعل )) كفلها )) ((

؛ واإلعراب على  ؛ وكفل ختفف وتشدد ؛ فصار الزكريا اآلن متد وتقصر د؟ القصر وامل هذه واليت قبلها أيش

  . حسب الوضع



   وهنا سؤال هل زكريا منصرف أو غري منصرف ؟ كفلها زكريا )) ((طيب  الشيخ :

    غري منصرف الطالب :

   ؟ ، ملاذا أيه ممنوع من الصرف الشيخ :

  العلمية والعجمة .  الطالب :

  طيب ما رأيكم لو وجدت العجمة بدون عليمة ؟ ينصرف ؟  الشيخ :

  ؛  نعم الطالب :

  عجمة بدون علمية ينصرف ؟  الشيخ :

  ؛  نعم ينصرف الطالب :

  تكون كلمة أعجمية لكن ما هي علم ؟  الشيخ :

   ينصرف الطالب :

   فنون؛  : قالون ؛ وهلذا قال علي لشريح ألنه البد من علتني العلمية والعجمة الشيخ :


